
Berghems straatnamen-abc 

Enkele feiten 
De Dr. Poelsstraat verbindt de Martin Luther King 
straat en de Molenweg en omvat de postcode: 
5351GA, er zijn 13 adressen gevestigd.  
Het eerste huis in de Dr. Poelsstraat werd in 1955 
gebouwd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plattegrond: Dr. Poelsstraat  e.o. (2021),  
Bron: www.openstreetmap.org 

 

Straatnaam tot 1960 
Op de topografische kaart van 1960 is de locatie 
van de latere Dr. Poelsstraat nog geheel onbe-
bouwde landbouwgrond. Langs de Molenweg en 
Hoessenboslaan bevindt zich dan lichte bebou-
wing, langs de Burgemeester van Erpstraat duide-
lijke lintbebouwing. Het gehele toekomstige 
woongebied van Berghem is op dat moment nog 
vrijwel onbebouwd. Op de kaart links de spoorlijn 
Den Bosch - Nijmegen. 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
Plattegrond: Locatie en omgeving latere Dr. Poelsstraat  (1960) 

Bron: www.topotijdreis.nl 

 

Straatnaam na 1960 
Bij de realisering van de bebouwing op het woon-
gebied ten zuiden van de Molenweg is de  
Dr. Poelsstraat ontstaan, een straat met vrije sec-
tor woningen die vanaf 1955 tot 1975 gebouwd 
werden.  
De Dr. Poelsstraat is vernoemd naar Henricus An-
dreas (Henri) Poels geboren op 14 februari 1868 te 
Venray en overleden op 7 september 1948 te 
Heerlen, ook bekend als dr. Poels.  
Poels was een Nederlands rooms-katholiek pries-
ter, theoloog en filantroop. Na studies aan de se-
minaries te Rolduc en Roermond werd hij op 23-
jarige leeftijd tot priester gewijd. Na verdere studie 
in Leuven in de Bijbelwetenschap promoveerde hij 
daar in 1894 tot doctor in de theologie. Tijdens de 
spoorwegstaking van 1903 was Poels als kapelaan 
in Venlo zeer actief, waarvoor hij werd benoemd 
tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Toen 
Troelstra in 1918 uitspraken deed die bijna tot een 
nationale revolutie leidden (de vergissing van 
Troelstra), was Poels een van de eersten die zich 
tegen hem keerden. In de jaren die volgden, werd 
Poels vele malen onderscheiden door staat en 
Kerk. In 1931 werd hij pauselijk huisprelaat. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Doctor Henricus Andreas (Henri) Poels 
Bron: www.wikipedia.com 

 

Straatnamencommissie 
Heemkundevereniging Berchs-Heem 
Bronnen:  
www.openstreetmap.org 
www.topotijdreis.nl 
www.wikipedia.com 
Archief Heemkundevereniging Berchs-Heem 
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